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Samenvatting 
 
Respons 
In totaal vulden 818 panelleden de enquête online in, een respons van 35 procent. Naast de leden 
van het HengeloPanel hebben 89 mensen deelgenomen via een link op sociale media. In totaal 
hebben 907 inwoners deelgenomen aan de peiling. 
 
Cultureel actief 
Het aandeel inwoners dat cultureel actief is bedraagt 46 procent. Het overige deel is niet of 
nauwelijks cultureel actief. Inwoners die in meer of mindere mate actief zijn, geven aan dat vooral te 
zijn op het gebied van muziek en deelname aan evenementen. Vervolgens worden theater en 
beeldende kunst genoemd. 
 
Bezoek kunst- en culturele voorzieningen 
De drie meest genoemde voorzieningen, die inwoners binnen en buiten Hengelo het afgelopen jaar 
hebben bezocht, zijn het theater (60%), een concert (57%) en de bibliotheek (52%). De meest 
bezochte voorzieningen binnen Hengelo zijn de schouwburg (81%) en culturele evenementen (80%). 
De bibliotheek werd het meest frequent, meer dan 5 keer per jaar, bezocht. 
 
Lidmaatschap 
Bijna een derde (31%) van de inwoners is lid van een kunst- of culturele instelling. Het vaakst zijn 
inwoners lid van een muziekvereniging of -gezelschap (36%). Culturele evenementen, beeldende 
kunst, zang en dans wordt door één op de vijf (circa 20%) inwoners genoemd. 
 
Betekenis kunst en cultuur 
Kunst en cultuur is voor 46 procent van de inwoners (zeer) belangrijk in hun dagelijkse leven. Eén op 
de vijf (19%) inwoners vindt het (geheel) onbelangrijk. 
 
Waardering kunst en cultuur 
Voor de inwoners van Hengelo vindt 96 procent van de inwoners de bibliotheek (zeer) belangrijk. 
Vervolgens worden de schouwburg (93%) en poppodium Metropool (84%) (zeer) belangrijk 
gevonden voor de inwoners. 
 
Voor de aantrekkelijkheid van de stad vinden inwoners achtereenvolgens een bibliotheek, culturele 
evenementen, de schouwburg, cultureel erfgoed en poppodium Metropool belangrijk. 
 
Ondersteuning 
Ruim 85% van de inwoners vindt het (zeer) belangrijk dat de gemeente (financiële) ondersteuning 
geeft voor het culturele erfgoed en evenementen. Driekwart (75%) van de inwoners vindt 
ondersteuning voor kunst en cultuur in het algemeen van belang. Ondersteuning voor ateliers en 
expositieruimtes voor professionele kunstenaars vinden inwoners het minst belangrijk. 
 
Kunst- en cultuurbehoefte 
De behoefte aan kunst en cultuur is met zeven stellingen aan de inwoners voorgelegd. Met de 
stellingen “kinderen op scholen moeten met kunst- en cultuur kennis kunnen maken” en “kwetsbare 
groepen moeten toegang tot kunst- en cultuuractiviteiten hebben” zijn rond de 80 procent van 
inwoners het (helemaal) eens. Over de stelling “culturele instellingen en verenigingen zijn zelf goed 
in staat om hun aanbod bij inwoners bekend te maken en hebben daar geen hulp van de gemeente 
bij nodig” zijn respondenten verdeeld. 
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Betekenis kunst- en cultuur naar leeftijd 
Tot 45 jaar zijn inwoners vaker actief op het gebied van dans, muziek en culturele evenementen dan 
inwoners van 60 jaar en ouder. De leeftijdscategorie van 60 jaar en ouder is vaker actief op het 
gebied van zang dan de jongste leeftijdsgroep. 
 
Inwoners van 60 jaar en ouder bezoeken vaker dan inwoners tot 45 jaar een museum of expositie. 
Inwoners tot 45 jaar bezoeken vaker dan 60 plussers een concert of cultureel evenement. 
 
Inwoners van 60 jaar en ouder zien op meerdere gebieden - beeldende kunst, amateurkunst, historie 
en podiumkunsten – vaker dan inwoners tot 45 jaar het belang voor de stad Hengelo. Inwoners tot 
45 jaar zien op hun beurt vaker het belang van culturele evenementen. 
 
Ontbreken aanbod en tips 
Relatief vaak noemen mensen de volgende onderwerpen, die aandacht behoeven of ontbreken: 

- expositieruimtes en een museum voor Hengelo; 
- evenementen; 
- het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor een breed publiek; 
- het profileren door thema-activiteiten en -exposities; 
- beleid maken; 
- aandacht voor muziek; 
- ondersteuning van kunst en cultuur door de gemeente en tegelijkertijd niet (financieel) 

ondersteunen van professionele kunstenaars. 
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1. Inleiding 
 

1.1. Aanleiding 
De gemeente Hengelo gaat de cultuurvisie actualiseren en wil daarvoor de ervaringen en behoeften 
naar kunst en cultuur van inwoners peilen. Mede op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt 
het kunst- en cultuurbeleid voor de periode 2021-2024 opgesteld. Hierbij bekijkt de gemeente ook 
wat de behoeften en mogelijkheden van de kunst- en cultuuraanbieders in Hengelo zijn. 
 
Van 2 tot en met 15 maart 2020 is in Hengelo een cultuurpeiling gehouden onder de leden van het 
HengeloPanel en de peiling is ook met een link naar de vragenlijst via sociale media verspreid. De 
vragen gaan onder meer over welk kunst- en cultuuraanbod inwoners bezoeken, hoe ze het aanbod 
in Hengelo waarderen en hoe belangrijk ze kunst en cultuur voor de inwoners en de stad vinden. 
 

1.2. Aanpak 
De basis van het onderzoek is een peiling onder leden van het HengeloPanel. Het HengeloPanel is 
een online onderzoeksinstrument om efficiënt inwoners van Hengelo te kunnen bevragen. De 
resultaten van de peiling worden achteraf gewogen naar de populatie (inwoners van Hengelo vanaf 
18 jaar) op leeftijdsgroep. Daarmee zijn de resultaten van het HengeloPanel representatief voor alle 
inwoners van Hengelo vanaf 18 jaar. 
 
De vragenlijst is behalve onder het panel ook uitgezet via sociale media. Aan de mensen die via 
sociale media de vragenlijst hebben ingevuld, zijn enkele achtergrondvragen gesteld zodat na te gaan 
is of deze mensen in Hengelo wonen en 18 jaar of ouder zijn. Hiervoor wordt aan deze deelnemers 
gevraagd naar hun leeftijd, geslacht en postcode. 
 

1.3. Respons 
De enquête is voorgelegd aan leden van het HengeloPanel. Het HengeloPanel is een online panel met 
circa 2.313 leden. Uitgenodigd zijn panelleden van 18 jaar en ouder. In totaal vulden 818 panelleden 
de enquête online in, een respons van 35 procent. 
 
Naast de leden van het HengeloPanel hebben 89 mensen deelgenomen via een link op sociale media. 
In totaal hebben daarmee 907 inwoners deelgenomen aan de peiling over cultuur. 
 
Percentages in de tekst kunnen als gevolg van afrondingsverschillen afwijken van de percentages in 
de grafieken. Wanneer het percentage zeer ontevreden bijvoorbeeld 18,3% is en het percentage 
ontevreden is 18,3%, worden deze percentages in de grafieken naar beneden afgerond 
(respectievelijk naar 18% en 18%). In de tekst wordt echter gesproken over het percentage (zeer) 
ontevreden van 37%. Dit is een optelling van de niet-afgeronde percentages. Op basis van de 
optelling van de percentages in de grafiek (18% + 18%) zou men echter een percentage van 36% 
verwachten. 
 

1.4. Representativiteit 
De samenstelling van het HengeloPanel is geen één op één afspiegeling van de bevolking van 
Hengelo (de populatie). Om de respons zo veel mogelijk in overeenstemming met de populatie te 
brengen wordt een weging uitgevoerd. Een weging voeren we uit op de kenmerken geslacht, wijk en 
leeftijd. Met een weging zorgen we ervoor dat de respons zoveel mogelijk een afspiegeling is van de 
populatie. Dit betekent dat bevolkingsgroepen die ondervertegenwoordigd zijn zwaarder meewegen 
in het onderzoek en groepen die oververtegenwoordigd zijn minder zwaar meewegen. 



 

4 
 

In dit onderzoek is de leeftijdscategorie meegenomen in de rapportage. De leeftijdscategorieën 
waarop een weging is uitgevoerd en waarover gerapporteerd is, zijn de groepen tot 45 jaar, 45 tot en 
met 59 jaar en 60 jaar en ouder. 
 

1.5. Significantie 
Significantie is een belangrijke term in onderzoek. Het geeft aan of een verschil tussen uitkomsten 
echt is, of ontstaan door toeval. Om te bezien of 2017 en 2019 onderling ‘werkelijk’ verschillen, is 
gebruik gemaakt van significantietoetsen. Er bestaat namelijk een marge rondom de resultaten. Zo is 
bijvoorbeeld 34% niet exact 34%, maar zal dit in de werkelijkheid iets meer of iets minder bedragen. 
Als de marges van de jaren elkaar overlappen is er sprake van een niet-significant verschil. 
Overlappen deze marges elkaar niet, dan is er sprake van een significant verschil. Bijvoorbeeld, wordt 
een evenement gewaardeerd met een 7,3 en een marge van plus en min 0,2, bij een vorige meting 
werd het gewaardeerd met een 6,9 en een marge van plus en min 0,1. Dat betekent dat de werkelijk 
waarden dit jaar tussen 7,1 en 7,5 ligt en vorige keer tussen 6,8 en 7,0. Beide bereiken overlappen 
elkaar niet en dus is er sprake van een significant verschil.  
 

1.6. Leeswijzer 
Het rapport is ingedeeld naar verschillende aspecten van kunst- en cultuur. In hoofdstuk 2 komt de 
kunst- en cultuurdeelname aan de orde. Hoofdstuk 3 gaat over de kunst- en cultuurwaardering in 
Hengelo en hoofdstuk 4 gaat over de kunst- en cultuurbehoefte in Hengelo. 
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2. Kunst- en cultuurdeelname 
 

2.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk gaat het over de dagelijkse kunst- en cultuurbeleving en deelname. Bij kunst en 
cultuuractiviteiten kan het gaan om een bezoek aan de bibliotheek, presentatie-instellingen, een 
schouwburg, poppodium of een museum. Ook valt hieronder het lidmaatschap van een vereniging op 
het gebied van muziek, zang, dans, theater of aanwezig zijn bij culturele evenementen, 
tentoonstellingen en kunst in ateliers of galerieën. Kunst kan ook in parken, op pleinen en langs 
wegen bezocht worden. 
 

2.2. Cultureel actief 
Als eerste is gevraagd of mensen zichzelf als cultureel actief zien, in welke mate en op welk terrein. 
Onder cultureel actief wordt de deelname aan kunst- en cultuuractiviteiten bedoeld of het zelf 
maken van kunst of artistieke producties, zoals dans- en toneelvoorstellingen. 
 
Van de inwoners ziet 46 procent zich als cultureel actief. Het aandeel dat helemaal niet of nauwelijks 
cultureel actief is omvat 53 procent. In figuur 1 is voor alle respondenten de mate waarin ze actief 
zijn weergegeven. 
 
Figuur 1 Mate waarin inwoner cultureel actief zijn in percentages (n=897) 

 
 
Inwoners tot 45 jaar geven vaker aan ‘zeker’ cultureel actief te zijn (18%) dan inwoners tussen 45 en 
59 jaar (9%) en 60 jaar en ouder (10%). De andere antwoordcategorieën laten geen significante 
verschillen zien. Ook als we de categorieën enigszins, behoorlijk en zeker samenvoegen zijn er geen 
significante verschillen. 
 
Aan de inwoners die in meer of mindere mate actief zijn, is de vraag voorgelegd op welke terreinen 
dat is. Bij deze vraag konden mensen meerdere antwoorden geven. De vraag is door 417 mensen 
ingevuld, die samen 870 antwoorden gaven. Dus gemiddeld iets meer dan twee antwoorden per 
persoon. Muziek en deelname culturele evenementen zijn de twee meest genoemde terreinen 
waarop inwoners cultureel actief zijn, respectievelijk 55 en 47 procent van de respondenten. Naar 
theater en beeldende kunst gaat respectievelijk 28 en 22 procent van de respondenten. Veel mensen 
maken geen onderscheid tussen theater en toneel, dit kan het beeld enigszins vertekenen, maar ook 
bij samenvoeging blijft theater/toneel (41%) op plaats drie in het rijtje staan. 
In figuur 2 zijn alle terreinen weergegeven waarop inwoners cultureel actief zijn. 
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Figuur 2 Terreinen waarop inwoners actief zijn in percentages (n=417) 

 
 
De antwoordcategorie ‘anders’ is door 80 inwoners afgevinkt en ingevuld. Een enkel antwoord had 
geen betrekking op kunst en cultuur, zoals yoga, naastenzorg en denksport. Een aantal respondenten 
heeft twee activiteiten genoemd. De meeste antwoorden onder de categorie anders zijn onder de 
voorgelegde terreinen uit figuur 2 onder te brengen, ondanks dat laten we ‘anders’ in onderstaande 
tabel zien. 
 
Tabel 1 Ingevuld bij categorie ‘anders’ 

Activiteit Aantal 

Bezoek van evenementen, bibliotheek, musea, film 41 
Maken van kunst, fotografie, video, literatuur/poëzie 28 
Vrijwilliger/bestuurder 19 

Totaal 88 

 
Kijken we naar de voorkeuren van de leeftijdsgroepen dan vallen de volgende zaken op. De 
leeftijdsgroep tot 45 jaar is vaker actief, dan de andere leeftijdsgroepen, op het gebied van dans, 
muziek en deelname aan culturele evenementen. De groep 60 plus is significant vaker actief op het 
gebied van zang dan de inwoners tot 45 jaar. Op het gebied van theater, dans en beeldende kunst 
zijn er geen significante verschillen tussen de leeftijdsgroepen. In de figuur hieronder zijn de 
gebieden waarop de leeftijdsgroepen significant verschillen weergegeven. Inwoners kunnen op 
verschillende gebieden cultureel actief zijn, daarom ligt het totaalpercentage boven de 100. 
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Figuur 3 Culturele gebieden waarin de leeftijdsgroepen actief zijn en significant verschillen 

 
 

2.3. Bezoek kunst- en culturele voorzieningen 
Aan de inwoners is de vraag voorgelegd welke kunst- en/of culturele voorzieningen ze het afgelopen 
jaar hebben bezocht. Dit kunnen één of meer voorzieningen binnen en buiten Hengelo zijn. Eerst 
komt de vraag aan de orde waarbij de plaats onafhankelijk is en vervolgens voorzieningen specifiek 
voor Hengelo. 
 
Op de vraag naar de bezochte voorzieningen binnen en buiten Hengelo in het afgelopen jaar zijn 
2949 antwoorden gegeven door 907 mensen. Van alle respondenten heeft 60 procent het theater 
genoemd, een concert 57 procent en de bibliotheek 52 procent. Een volledig overzicht van de 
bezochte voorzieningen is in figuur 3 weergegeven. 
 
Figuur 3 Bezochte voorzieningen binnen en buiten Hengelo (n=907) 
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De inwoners van 60 jaar en ouder bezoeken vaker een museum (55%) en expositie van een 
professionele kunstenaar (31%) dan de leeftijdsgroep tot 45 jaar, die rond het gemiddelde ligt 
(museumbezoek 42% en expositie 21%). Inwoners tot 45 jaar bezoeken vaker een concert (70%) en 
een cultureel evenement (52%). Onder 60 plussers is het aandeel 51 procent voor een bezoek aan 
een concert en 32 procent aan een cultureel evenement. 
 

2.4. Bezoek culturele voorziening in Hengelo 
In Hengelo wordt de Schouwburg het vaakst genoemd, namelijk door 81 procent die minimaal één 
keer deze voorziening in het afgelopen jaar heeft bezocht. De Schouwburg wordt gevolgd door het 
bezoek aan een cultureel evenement (80%). De bibliotheek is in het afgelopen jaar door 65 procent 
van de inwoners bezocht. In figuur 4 is het volledige overzicht weergegeven. 
 
Figuur 4 Bezochte voorzieningen binnen Hengelo als percentage (n=min. 882)* 

 
* het aantal respondenten verschilt per voorziening, omdat de resultaten exclusief ‘weet niet’ zijn. 
 
De leeftijdsgroep 45 tot en met 59 jaar gaat minder vaak (31%) naar OYFO Techniekmuseum dan de 
leeftijdsgroep tot 45 jaar (42%) en 60 plus (45%). Dit geldt ook voor Museum Hengelo dat door 42 
procent van de 60 plussers wordt bezocht, onder de 60 jaar ligt dit percentage gemiddeld op 16 
procent. Voor het bezoek aan exposities van professionele kunstenaars zien we een vergelijkbaar 
beeld. Van de leeftijdsgroep 60 plus bezoekt 41 procent deze exposities wel eens en tot en met 59 
jaar is 26 procent wel eens bezoeker geweest. 
Poppodium Metropool wordt vaker door de leeftijdsgroep tot 45 jaar bezocht (75%) dan door de 
groep 60 plus (41%). 
 

2.5. Frequentie bezoek culturele voorzieningen 
Naast de vraag welke culturele voorziening het afgelopen jaar is bezocht, is ook gevraagd hoe vaak 
deze voorzieningen zijn bezocht. Voor een aantal voorzieningen, zoals de Schouwburg, Metropool, 
de bibliotheek en OYFO, worden ook bezoekersaantallen geregistreerd. Tussen de resultaten uit het 
panelonderzoek en de administratieve gegevens kunnen verschillen bestaan.  
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Uit het panelonderzoek blijkt dat de bibliotheek het vaakst meer dan 5 keer per jaar wordt bezocht. 
De schouwburg en culturele evenementen worden vaak 3 tot 5 keer bezocht. Culturele evenementen 
worden het vaakst 1 tot en met 2 keer per jaar bezocht. De gehele verdeling naar bezoekfrequentie 
is in onderstaande figuur weergegeven. 
 
Figuur 5 Verdeling bezoekfrequentie naar voorziening in procenten 

 
 
Uit figuur 5 blijkt dat inwoners van 18 jaar en ouder het OYFO cursuscentrum het minst bezoeken, 
dat komt omdat het panel uit inwoners van 18 jaar en ouder bestaat. Een belangrijke doelgroep van 
het OYFO cursuscentrum is de leeftijdsgroep tot 18 jaar. Het merendeel van de deelnemers aan 
lessen en/of cursussen van het cursuscentrum is dan ook jonger dan 18 jaar. 
 

2.6. Lidmaatschap club, vereniging of gezelschap 
Aan de deelnemers van de enquête is gevraagd of zijzelf of iemand uit het huishouden lid is van een 
vereniging, club of gezelschap op het gebied van kunst en cultuur of hierin les heeft. Deze vraag 
wordt door 31 procent bevestigend beantwoord. Aan de inwoners die lid zijn of waarvan iemand uit 
het huishuiden lid is, is gevraagd aan te geven op welk terrein het lidmaatschap betrekking heeft. Op 
deze vragen hebben 285 inwoners 425 antwoorden gegeven. Een muziekgezelschap of -vereniging is 
het vaakst genoemd (36%). 
De antwoordcategorie ‘anders’ is tevens relatief vaak afgevinkt. Inwoners noemen dan vooral het 
lidmaatschap van 

- de bibliotheek; 
- creatieve clubs; 
- het filmhuis; 
- taal gerelateerde verenigingen en 
- musea. 

 
Over het lidmaatschap kan geen verdeling naar leeftijd worden gemaakt, omdat dit onderwerp ook 
betrekking kan hebben op iemand uit het huishouden waarvan de leeftijd niet bekend is. 
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Figuur 6 Lidmaatschap vereniging, club of gezelschap voor kunst en cultuur in procenten 

 
 

2.7. Betekenis van kunst en cultuur 
Aan de inwoners is de vraag voorgelegd hoe belangrijk kunst en cultuur in hun dagelijks leven is. Op 
deze vraag antwoordt 46 procent (zeer) belangrijk en 19 procent (geheel) onbelangrijk. De overige 35 
procent antwoordt niet belangrijk/niet onbelangrijk. In figuur 7 is de spreiding van de antwoorden 
weergegeven. 
 
Figuur 7 De betekenis van kunst en cultuur in procenten (n=899) 

 
 
Tussen de leeftijdsgroepen zijn er geen significante verschillen in de betekenis van kunst en cultuur. 
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3. Kunst- en cultuurwaardering 
 

3.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk gaan we specifiek in op de situatie in Hengelo. Ten eerste wordt ingegaan op in 
welke mate culturele voorzieningen, die door de gemeente Hengelo worden ondersteund, belangrijk 
zijn voor inwoners van Hengelo. Vervolgens wordt gekeken hoe inwoners de aantrekkelijkheid van 
kunst- en culturele voorzieningen voor Hengelo als stad beoordelen. Tenslotte wordt voor een aantal 
voorzieningen gevraagd in hoeverre inwoners het belangrijk vinden dat de gemeente deze 
(financieel) ondersteunt. 
 

3.2. Betekenis voorzieningen voor inwoners 
De bibliotheek wordt het vaakst genoemd als (zeer) belangrijk (96%) voor inwoners van Hengelo. 
Vervolgens worden de Schouwburg en poppodium Metropool het vaakst genoemd, respectievelijk 93 
en 84 procent. Ateliers en expositieruimte voor professionele kunstenaars worden het minst van 
betekenis gevonden voor inwoners van Hengelo. Rond de 50 procent vindt deze voorzieningen (zeer) 
belangrijk. In figuur 8 is de mate van belangrijkheid voor de voorzieningen weergegeven. 
 
Figuur 8 Betekenis van voorzieningen in Hengelo voor inwoners in procenten (n=min. 823) 

 
 
Kijken we naar de verschillen tussen de leeftijdscategorieën, dan vinden 60 plussers het OYFO 
Techniekmuseum (80%) en het Museum Hengelo (78%) (zeer) belangrijk voor de inwoners van 
Hengelo. Voor inwoners van 59 jaar en jonger liggen deze percentages lager, respectievelijk 67 en 59 
procent. Inwoners van 45 jaar en ouder vinden ateliers voor professionele kunstenaars (55%) 
belangrijker dan inwoners jonger dan 45 jaar (41%). Tot de leeftijdsgroep tot 45 jaar geeft vaker aan 
Metropool (86%) belangrijk te vinden voor de inwoners van Hengelo dan de leeftijdsgroep vanaf 60 
jaar (77%). 
 

3.3. Aantrekkelijkheid voorzieningen voor Hengelo 
De bibliotheek, culturele evenementen, de schouwburg en cultureel erfgoed worden het vaakst 
genoemd als (zeer) belangrijk voor de aantrekkelijkheid van Hengelo als stad, alle vier de 
voorzieningen liggen rond de 90 procent. De lokale omroep Hengelo sluit de rij, 20 procent van de 
inwoners vindt deze voorziening (zeer) belangrijk. 
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In figuur 9 is weergegeven in welke mate voorzieningen belangrijk worden gevonden voor de 
aantrekkelijkheid van de stad. 
 
Figuur 9 Betekenis en aantrekkelijkheid voorzieningen voor Hengelo als stad in procenten 
 (n=min. 858) 

 
 
De leeftijdsgroep vanaf 60 jaar vindt culturele voorzieningen significant belangrijker voor de stad dan 
de leeftijdsgroep tot 45 jaar. Het gaat om: 

• kunst in de openbare ruimte; 

• amateurkunst 

• ateliers en expositieruimte voor professionele kunstenaars 

• de schouwburg en 

• museum Hengelo. 
De leeftijdsgroep tot 45 jaar vindt culturele evenementen belangrijker voor de stad dan 6o plusssers. 
De verschillen met de groep 45 tot en met 59 en de jongste en oudste leeftijdsgroep zijn niet 
significant. 
 

3.4. Ondersteuning door gemeente 
Wanneer er gekeken wordt naar het geven van (financiële) ondersteuning door de gemeente, geven 
inwoners aan dit vooral (zeer) belangrijk te vinden voor het culturele erfgoed en evenementen, 
respectievelijk 87 en 86 procent. Steun van de gemeente aan kunst en cultuur in het algemeen wordt 
door driekwart (75%) van de inwoners belangrijk gevonden. Ondersteuning voor ateliers en 
expositieruimtes voor professionele kunstenaars vinden inwoners het minst belangrijk, 
respectievelijk 42 en 36 procent. In figuur 10 is het volledige overzicht weergegeven. 
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Figuur 10 De mate waarin inwoners het belangrijk vinden dat de gemeente kunst- en culturele 
voorzieningen ondersteunt (n=min. 878) 

 
 
Financiële ondersteuning vinden inwoners van 60 jaar en ouder vaker (zeer) belangrijk dan jongere 
inwoners. Significante verschillen zijn er tussen de leeftijdsgroep 60 plus en de groep tot 45 jaar voor 
de volgende voorzieningen: 

• ateliers voor professionele kunstenaars 

• expositieruimte voor professionele kunstenaars 

• kunst in de openbare ruimte; 

• amateurkunst 

• museum Hengelo. 
 
Figuur 11 Significante verschillen voor financiële ondersteuning in voorzieningen naar 

leeftijdscategorie 
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4. Kunst- en cultuurbehoefte 
 

4.1. Inleiding 
Voor het nieuwe cultuurbeleid voor de jaren 2021-2025 is de gemeente Hengelo benieuwd hoe 
inwoners activiteiten en de rol van de gemeente op het terrein van kunst en cultuur bekijken en 
afwegen. Hiervoor zijn zeven stellingen aan inwoners voorgelegd. Ook is de vraag gesteld welke 
activiteiten en aanbod op het terrein van kunst en cultuur gemist wordt. Deze laatste vraag was een 
open vraag. 
 

4.2. Stellingen behoefte 
De meeste inwoners (82%)zijn het (helemaal) eens met de stelling, dat kinderen op scholen met 
kunst- en cultuur kennis moeten kunnen maken. Ook kwetsbare groepen moeten toegang tot kunst- 
en cultuuractiviteiten hebben. Met deze stelling is 76 procent het (helemaal) eens. Rond de 60 
procent van de inwoners is van mening dat kunst en cultuur het wonen en verblijven in Hengelo 
aantrekkelijk maakt en dat de gemeente moet stimuleren dat inwoners kennis kunnen maken met 
kunst en cultuur.  
 
Over de stelling “culturele instellingen en verenigingen zijn zelf goed in staat om hun aanbod bij 
inwoners bekend te maken en hebben daar geen hulp van de gemeente bij nodig” zijn respondenten 
verdeeld. Deze stelling beantwoordt 34 procent met (helemaal) eens en 36 procent met (helemaal) 
oneens. De overige 30 procent antwoordt neutraal op deze vraag. 
 
Figuur 12 Percentage inwoners die het (helemaal) eens zijn met een aantal stellingen (n=min. 850) 

 
 
In de volgende tabel is het antwoord (helemaal) eens op de stellingen naar leeftijdsgroep uitgesplitst. 
We kunnen zien welke leeftijdsgroepen significant vaker (helemaal) eens antwoorden dan andere 
leeftijdsgroepen, dit is aangegeven door de cel groen te markeren. 
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De leeftijdsgroep vanaf 60 jaar is vaker dan de jongere leeftijdsgroepen van mening dat de gemeente 
kunst- en cultuuractiviteiten moet stimuleren voor kwetsbare groepen. 
Inwoners tot en met 59 jaar zijn vaker dan de inwoners van 60 jaar en ouder tevreden met het kunst- 
en cultuuraanbod in Hengelo. Inwoners tot 45 jaar vinden vaker dan oudere inwoners dat 
instellingen hun aanbod zonder steun van de gemeente bekend kunnen maken. 
 
Tabel 2 Stellingen waar leeftijdsgroepen het significant vaker dan andere leeftijdsgroepen het 

(helemaal) eens zijn  
tot 45 45-59 60+ 

Op scholen moeten kinderen actief kennis kunnen maken met kunst 
en cultuur in Hengelo 

81% 81% 85% 

De gemeente moet stimuleren dat kwetsbare doelgroepen 
(eenzamen, ouderen, mensen met een beperking etc.) betere toegang 
hebben tot kunst- en cultuuractiviteiten 

71% 76% 83% 

Kunst en cultuur maken wonen en verblijven in Hengelo voor mij 
aantrekkelijker 

60% 62% 64% 

De gemeente moet stimuleren dat inwoners kennis kunnen maken 
met kunst en cultuur in Hengelo 

58% 60% 66% 

Ik ben tevreden over het huidige kunst- en cultuuraanbod in Hengelo 55% 51% 34% 

In Hengelo is er veel te doen op het gebied van kunst en cultuur 47% 47% 31% 

De culturele instellingen en verenigingen zijn zelf goed in staat om 
hun aanbod bekend te maken bij inwoners en hebben daar geen hulp 
bij nodig van de gemeente 

42% 28% 29% 

 
 

4.3. Ontbreken aanbod en tips 
Bij de laatste twee vragen van de enquête konden de inwoners aangeven wat er in Hengelo op het 
gebied van kunst en cultuur ontbreekt en welke tips ze voor de gemeente hebben. 
 
Circa 155 mensen hebben aangegeven wat er ontbreekt en/of hebben een tip gegeven. Relatief vaak 
noemen mensen de volgende onderwerpen: 

- expositieruimtes en een museum voor Hengelo; 
- evenementen; 
- het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor een breed publiek; 
- het profileren door thema-activiteiten en -exposities; 
- beleid maken; 
- aandacht voor muziek; 
- ondersteuning van kunst en cultuur door de gemeente en tegelijkertijd niet (financieel) 

ondersteunen van professionele kunstenaars. 
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